T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlarına Kabulü Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Aksaray Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara
yabancı uyruklu öğrenci başvuru kabul - kayıt şartlarının düzenlenmesidir.
Dayanak
Madde 2- Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922
sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulunun 18/03/2009 tarihli
toplantısında alınan yabancı uyruklu öğrencilere tüm üniversitelerde öğrenim görme imkanının
verilmesi kararı doğrultusunda aynı kurulun 06/01/2010 tarihli kararı dikkate alınarak
Yükseköğretim Genel Kurulunun konuya ilişkin 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen
kararlar çerçevesinde düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede geçen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
Enstitü: Aksaray Üniversitesi Enstitü’lerini
EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
GRE (Graduate Record Examination): Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim
Giriş Sınavını,
GMAT (Graduate Management Admission Test): Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim Giriş
Sınavını,
IELTS (International English Language Testing System): Uluslararası İngilizce Dil
Sınavını,
KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörü’nü,
Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosu’nu,
TOEFL (Test of Eglish as a Foreign Language): Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavını,
ASÜ TÖMER: Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezini,
ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
Üniversite: Aksaray Üniversitesi’ni
YDS: Yabancı Dil Sınavını,
YEE: Yunus Emre Enstitüsünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru Şartları, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme
Kontenjan
Madde 4- Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile
belirlenir.
Akademik Birimlerin Yükümlülükleri
Madde 5- Akademik Birimler; Öğrenim görmek üzere Üniversitemize gelecek yabancı uyruklu
öğrencilerin bu yönerge hükümleri çerçevesinde seçimleri ile ilgili esasları ve kontenjanları belirleyip
Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Enstitü aracılığıyla Rektörlüğe sunmakla
yükümlüdürler.
Başvuru Şartları
Madde 6- Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın;
1) Yabancı öğrenci statüsünde olması,
2) Üniversitelerin lisans programlarından mezun olması,
3) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin
suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.
Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler
Madde 7- Li sansüstü eğitim görmek isteyen üniversitelerin e n a z dört yıllık Lisans
programlarından mezun yabancı uyruklu adaylar aşağıda istenen evrakları duyurulan tarihte
üniversitenin ilgili enstitüsünün belirlediği başvuru koşullarına göre yapar.
Başvuruda İstenen Belgeler

a) Diploma fotokopisi
b) Onaylı transkript örneği ve ders içeriklerini gösteren belge
c) Özgeçmiş (İletişim bilgileri belirtilecek)
d) ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç
belgesi (varsa)
e) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora
programı için)
f) Pasaport fotokopisi
g) Referans mektubu (2 akademisyenden)
h) Niyet mektubu
Doktoraya başvuru yapacak yabancı uyruklu öğrenci adaylarından İngilizce YDS en az 55 almış
olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış
olmak şartı aranır. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar Aksaray Üniversitesi
tarafından yapılan İngilizce Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden minimum 60 puan almak
zorundadır.
Yurt içi ya da yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan
mezun olan adaylardan doktora da yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 8- (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın
Anabilim Dalı Kurulu tarafından;
a) ALES, GRE veya GMAT notu,
b) Lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesi ve mezuniyet notu,
c) Anabilim Dalı Kurulu tarafından yapılacak sözlü, uygulama ve/veya yazılı sınav notu
(Anabilim dalı kurulu isterse yapabilir) dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilerek
sıralandırılırlar.
(2) Adaylar, Anabilim Dalı Kurulu tarafından yapılan puan sıralamasına göre lisansüstü
programına ilan edilmiş kontenjan dâhilinde kabul edilirler. Yeterli görülen adayların öğrenciliğe
kabulleri anabilim dalının teklifi ve EYK kararı ile kesinleşir.
(3) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek
lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından Anabilim Dalı Kurulu görüşü,
EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilirler.
(4) Yurt dışı öğrencilerin ödeyecekleri harç ücretleri 28.05.2010 tarih ve 27594 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 14.4.2010 tarih ve 2010/343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
gereğince EYK teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
(5) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde öğrenci Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen
harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.
Adaylara Sonuçların Bildirilmesi ve Yerleştirme
MADDE 9- (1) Başvuru sonuçları ilgili Enstitü web sayfasından ilan edilir. Kabul edilen
adaylara Üniversitemiz tarafından elektronik ortamda bir kabul mektubu gönderilir. Adayların
bu mektup ile birlikte ülkelerindeki veya en yakın T.C. Büyükelçiliğinden veya Konsolosluktan
öğrenci vizesi almaları gerekmektedir.
(2) Kendilerine kabul mektubu gönderilen öğrenciler, aşağıda istenen belgeleri kayıt
tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi’ne getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Adaylardan Kayıt Esnasında İstenecek Belgeler;
a) Lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı ya da dış temsilcilikten veya Noter onaylı
örneği,
b) Transkriptin aslı ya da dış temsilcilik veya Noter onaylı örneği,
c) ALES, GRE veya GMAT sonuç belgelerinden birinin aslı veya Noter onaylı örneği (varsa),
d) Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliliği kabul edilen dil belgesi veya Aksaray
Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesi (varsa),
e) Eğitim dili Türkçe olan programlar için ASÜTÖMER veya YEE tarafından verilen Türkçe dil
belgesinin aslı veya Noter onaylı örneği (varsa),
f) Pasaportun sureti (İngilizce değil ise onaylı Türkçe çevirisi),
g) Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş 3 Adet vesikalık fotoğraf),
h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont,
i) Eğitim-Öğretim destek kurs ücreti dekontu.(Enstitünün belirlediği tarihler arasında ödenir.)
Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler içinde eğitim
öğretimlerini sürdürmek zorundadır. Staj yapmak üzere Üniversitemize gelen Yabancı Uyruklu
öğrenciler daimi statüde öğrenim gören öğrencilerin haklarından yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri
Madde 10- (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan programına yerleştirilen öğrenciler
04/12/2008 tarih, 27074 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.
(2) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile ilgili
aşağıdaki şartlardan birisini sağlamaları durumunda ilgili lisansüstü programın ders dönemine
başlayabilirler:
a) ASÜTÖMER Türkçe dil sınavından en az B1 (55 ve üzeri) düzeyinde belge almış olmak,
b) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş
olmak,
c) ASÜTÖMER veya YEE tarafından yapılan Türkçe dil sınavından en az B1(55 ve üzeri)
düzeyinde belge almış olmak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 11- Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Aksaray Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Aksaray Üniversitesi Yabancı Uyruklu
Öğrencilerin Başvuru, Kayıt Kabul ve Eğitim-Öğretim Yönergesi hükümlerine tabidirler.
Yürürlük
Madde 12- Bu yönerge Aksaray Üniversitesi Senatosunun kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

